الجمهورية الجزائرية الـديمقراطيـة الـشعبيــة
وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي

البرنامج البيداغوجي
للتعليم القاعدي المشترك السنة األولى والثانية
ليسانس ،والسداسيين الخامس والسادس
لمسار الليسانس في قانون عام
ميدان :الحقوق والعلوم السياسية
فرع الحقوق

 -Iبطاقة التنظيم السداسي للتعليم
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 - 1السداسي األول:
وحدات التعليم

الحجم الساعي السداسي
 16-14أسبوع

محاضرة

الحجم الساعي األسبوعي
أعمال موجهة أعمال تطبيقية

أعمال أخرى

المعامل

األرصدة

نوع التقييم
إمتحان
متواصل

وحدات التعليم األساسية
و ت أ ( 1إج/إخ)
مدخل الى العلوم القانونية
(نظرية القانون)
قانون دستوري
(نظريتا الدولة والدساتير)

 67سا  30د

 3سا 00

 1سا  30د

90سا

02

07

+

+

 67سا  30د

 3سا 00

 1سا  30د

90سا

02

07

+

+

 67سا  30د

 3سا 00

 1سا  30د

22سا 30د

01

04

+

+

و ت أ ( 2إج/إخ)
القانون اإلداري (التنظيم اإلداري)

المادة 2
إلخ
وحدات التعليم المنهجية
و ت م ( 1إج/إخ)
منهجية العلوم القانونية
(فلسفة القانون)

 45سا

سا90

 3سا 00

01

06

+

+

المادة 2
و ت م ( 2إج/إخ)
المادة 1
المادة 2
وحدات التعليم اإلسكتشافية
و ت إ (1إج/إخ)
تاريخ النظم
مجتمع دولي

 22سا 30د
 22سا 30د

 22سا  30د
 22سا  30د

 1سا 30
 1سا 30

01
01

02
02

+
+

+
+

و ت إ (2إج/إخ)
إلخ
وحدة التعليم األفقية
و ت أ ف (1إج/إخ)
لغة أجنبية 1
(مصطلحات قانونية)

المادة 2
و ت أ ف( 2إج/إخ)
إلخ
مجموع السداسي 1

 22سا 30د

 315سا

 1سا 30

 16سا  30د

 22سا  30د

 04سا  30د

 360سا

01

09

02

30

+

+

 - 2السداسي الثاني:
وحدة التعليم

الحجم الساعي
السداسي
 16-14أسبوع

نوع التقييم

الحجم الساعي األسبوعي
المعامل
محاضرة

أعمال موجهة

أعمال تطبيقية

األرصدة
متواصل

أعمال أخرى

إمتحان

وحدات التعليم األساسية
و ت أ ( 1إج/إخ)
مدخل الى العلوم القانونية (نظرية الحق القانون)
قانون دستوري (النظم السياسية )

 67سا  30د
 67سا  30د

 3سا 00
 3سا 00

 1سا  30د
 1سا  30د

90سا
90سا

02
02

07
07

+
+

+
+

 67سا  30د

 3سا 00

 1سا  30د

22سا 30د

01

04

+

+

و ت أ ( 2إج/إخ)
القانون اإلداري
(النشاط اإلداري)

المادة 2
وحدات التعليم المنهجية
و ت م ( 1إج/إخ)
منهجية العلوم القانونية (مناهج البحث العلمي)

 45سا

90سا

 3سا 00

01

06

+

+

المادة 2
و ت م ( 2إج/إخ)
المادة 1
المادة 2
وحدات التعليم اإلسكتشافية
و ت إ (1إج/إخ)
مدخل الى الشريعة االسالمية
اقتصاد سياسي

 22سا  30د
 22سا  30د

 22سا  30د
 22سا  30د

 1سا 30
 1سا 30

01
01

02
02

+
+

+
+

و ت إ (2إج/إخ)
وحدة التعليم األفقية
و ت أ ف (1إج/إخ)
لغة أجنبية ( 2مصطلحات قانونية)

المادة 2
و ت أ ف( 2إج/إخ)
مجموع السداسي 2

4

 22سا  30د

 315سا

 1سا 30

 16سا  30د

 22سا  30د

 04سا  30د

360سا

01

09

02

30

+
+

+
+

 - 3السداسي الثالث:
وحدة التعليم

الحجم الساعي السداسي
 16-14أسبوع

محاضرة

الحجم الساعي األسبوعي
أعمال موجهة أعمال تطبيقية

أعمال أخرى

المعامل

األرصدة

نوع التقييم
إمتحان
متواصل

وحدات التعليم األساسية
و ت أ ( 1إج/إخ)
القانون المدني (مصادر االلتزام االلتزامات)
القانون التجاري (التاجر  ،االعمال التجارية )

 67سا  30د
 67سا  30د

 3سا 00
 3سا 00

 1سا  30د
 1سا  30د

 90سا
22سا 30د

02
01

07
04

+
+

+
+

النظرية العامة للجريمة والعقوبة

 67سا  30د

 3سا 00

 1سا  30د

 90سا

02

07

+

+

و ت أ ( 2إج/إخ)
المادة 2
وحدات التعليم المنهجية
و ت م ( 1إج/إخ)
منهجية العلوم القانونية
(تقنيات اعداد البحث العلمي ) 1

 45سا

1سا  30د

1سا  30د

90سا

01

06

+

+

المادة 2
و ت م ( 2إج/إخ)
المادة 1
المادة 2
وحدات التعليم اإلسكتشافية
و ت إ (1إج/إخ)
القانون الدولي العام

 22سا  30د

 1سا 30

قانون االسرة (الزواج والطالق )

 22سا  30د

 1سا 30

 19سا  30د
22سا30
 22سا  30د

02

02

+

+

01

02

+

+

و ت إ (2إج/إخ)
وحدة التعليم األفقية
و ت أ ف (1إج/إخ)
لغة أجنبية (مصطلحات قانونية)

المادة 2
و ت أ ف( 2إج/إخ)
مجموع السداسي 3

5

 22سا  30د

 315سا

 1سا 30

 15سا

 22سا  30د

 06سا

 360سا

01

10

02

30

+

+

 - 4السداسي الرابع:
وحدة التعليم
وحدات التعليم األساسية
و ت أ ( 1إج/إخ)
القانون المدني (أحكام االلتزام االلتزامات)
قانون االجراءات المدنية واالدارية
و ت أ ( 2إج/إخ)
قانون االجراءات الجزائية
المادة 2
وحدات التعليم المنهجية
و ت م ( 1إج/إخ)
منهجية العلوم القانونية
(تقنيات اعداد البحث العلمي ) 2
المادة 2
و ت م ( 2إج/إخ)
المادة 1
المادة 2
وحدات التعليم اإلسكتشافية
و ت إ (1إج/إخ)
حقوق االنسان
قانون العمل
و ت إ (2إج/إخ)
وحدة التعليم األفقية
و ت أ ف (1إج/إخ)
لغة أجنبية (مصطلحات قانونية)
المادة 2
و ت أ ف( 2إج/إخ)
مجموع السداسي 4

6

الحجم الساعي
السداسي
 16-14أسبوع

نوع التقييم

الحجم الساعي األسبوعي
المعامل
محاضرة

أعمال موجهة

أعمال تطبيقية

األرصدة
متواصل

أعمال أخرى

إمتحان

 67سا  30د
 67سا  30د

 3سا 00
 3سا 00

 1سا  30د
 1سا  30د

 90سا
 22سا  30د

02
01

07
04

+
+

+
+

 67سا  30د

 3سا 00

 1سا  30د

 90سا

02

07

+

+

 45سا

1سا  30د

1سا  30د

 90سا

01

06

+

+

 22سا  30د
 22سا  30د

 1سا 30
 1سا 30

 22سا  30د
 22سا  30د

01
01

02
02

+
+

+
+

 22سا  30د

 1سا 30

 22سا  30د

01

02

+

+

 315سا

 16سا  30د

 360سا

09

30

 06سا

 -1السداسي الخامس :تخصص القانون العام

وحدة التعليم
وحدات التعليم األساسية
و ت أ ( 1إج)
المادة  :01القرارات والعقود االدارية
المادة  : 02الوظبفة العامة
المادة  : :03قانون العالقات الدولية
وحدات التعليم المنهجية
و ت م ( 1إج)
المادة  :01مقارنة االنظمة القانونية
وحدات التعليم اإلسكتشافية
و ت إ (1إج)
المادة :1قانون البيئة والتنمية
المستدامة
المادة  : 02القانون الدولي االنساني
المادة  : 03المالية العامة
وحدة التعليم األفقية
و ت أ ف (1إج)
المادة  :01لغة أجنبية
مجموع السداسي 1

7

الحجم
الساعي
السداسي
 14أسبوع

نوع التقييم

الحجم الساعي األسبوعي
المعامل
محاضرة

3سا

أعمال
موجهة

أعمال
تطبيقية

األرصدة
متواصل

أعمال أخرى

إمتحان

1س و30د

/

84سا

2

7

+

+

 63س
 63س

3سا
3سا

1س و30د
1س و30د

/
/

84سا
 42سا

2
1

7
4

+
+

+
+

 21س

1س و30د

/

/

63سا

1

4

+

+

 21س

1س و30د

/

/

21سا

1

2

+

+

 21س
 42س

1س و30د
3سا

/
/

/
/

21سا
21سا

1
1

2
2

+
+

+
+

 21س
315

1س و30د

/

/

/

1
10

2
30رصيد

 63س

294سا
(14اسبببببببوعا 21سببببببا
المقبببررة فبببي االسببببوع
هببي  294عببدد سبباعات
فعليبببة ببببين محاضبببرات
واعمال موجهة)

336سا
محمبببوع السببباعات التبببي يقبببوم يهبببا
الطالب فبي اطبار نشباطل الب اتي مبع
اسبببببات تل ومكتبتبببببل وبحوثبببببل فبببببي
المحاضرات واالعمال الموجهة
 24سا في االسبوع اعمال شخصية
 14اسبوعا هي 336سا

+

 -2السداسي السادس :تخصص القانون العام
وحدة التعليم

الحجم الساعي
السداسي
 14أسبوع

الحجم الساعي األسبوعي
محاضرة

أعمال موجهة

أعمال
تطبيقية

نوع التقييم
أعمال أخرى

المعامل

األرصدة

متواصل

إمتحان

وحدات التعليم األساسية
و ت أ ( 1إج)
المادة  :01المنازعات اإلدارية

63

3

1و30د

84

2

7

+

+

المادة  : 02القانون االقتصادي العام

63

3

1و33د

84

2

7

+

+

المادة  : 03الحريات العامة

42

3

42

1

4

+

+

وحدات التعليم المنهجية
و ت م ( 1إج)
المادة  :01ملتقى

21

وحدات التعليم اإلسكتشافية
و ت إ (1إج)
المادة :1قانون مكافحة الفساد

21

1و30د

المادة  :2القانون والقضاء الدولي
الجنائي
المادة : 03الملكية الفكرية

42

3

21

1و30د

وحدة التعليم األفقية
و ت أ ف (1إج)
المادة  :01لغة أجنبية

21

مجموع السداسي 1

8

 315ساعة

1و30

294سا

63

/

1

4

+

+

21

1

2

+

+

/

1

2

+

+

21

1

2

+

+

21

1

2

336

10

30

+

 -IIIالبرنامج المفصل لكل مادة

السداسي :األول
عنوان الوحدة  :وحدة تعليم أساسية

المادة :املدخل إىل العلوم القانونية  :نظرية القانون.
أهداف التعليم:
( ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة  ،في ثالثة أسطر على األكثر)

المعارف المسبقة المطلوبة :
( وصف تفصيلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم ،سطرين على األكثر)
محتوى المادة:

احملور األول  :مفهوم القانون .
 تعريف القانون . خصائص القاعدة القانونية . متييز القواعد القانونية عن غريها من قواعد السلوك. أنواع القاعدة القانونية.احملورالثاين  :تقسيمات القانون .
احملور الثالث  :مصادر القانون .
املصادر الرمسية :
 االصلية . االحتياطية.احملور الرابع :تطبيق القانون :
 من حيث األشخاص . من حيث املكان . من حيث الزمانطريقة التقييم:
مراقبة مستمرة  +امتحان
المراجع ( :كتب ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)

10

عنوان الوحدة  :وحدة تعليم أساسية

المادة  :القانون الدستوري ( :نظريتا الدولة والدستور) .
أهداف التعليم:
( ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة  ،في ثالثة أسطر على األكثر)

المعارف المسبقة المطلوبة :
( وصف تفصيلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم ،سطرين على األكثر)
محتوى المادة:

 احملور االول  :التعريف ابلقانون الدستوري وموضوعاته . احملور الثاين  :النظرية العامة للدولة : نظرية نشأة الدولة تعريف الدولة . أركاهنا . خصائص الدولة . أشكال الدولة. احملور الثالث  :النظرية العامة للدستور . تعريف الدستور . أنواع الدساتري . طرق وضع الدساتري . تعديل الدساتري وإهنائها . الرقابة على دستورية القوانني .طريقة التقييم :مراقبة مستمرة  +امتحان
المراجع ( :كتب ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)
11

عنوان الوحدة  :وحدة تعليم أساسية

المادة :القـ ــانون االداري  (:التنظيم االداري ) .
أهداف التعليم:
( ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة  ،في ثالثة أسطر على األكثر)
المعارف المسبقة المطلوبة :
( وصف تفصيلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم ،سطرين على األكثر)
محتوى المادة:

 احملور األول  :مدخل للقانون اإلداري : تعريف ونشأة القانون اإلداري . خصائص القانون اإلداري . عالقة القانون اإلداري بفروع القانون األخرى . مصادر القانون اإلداري . نطاق تطبيق القانون اإلداري . احملور الثاين  :التنظيم اإلداري : أسس التنظيم اإلداري . تطبيقاهتا : اإلدارة املركزية يف اجلزائر . اإلدارة الالمركزية يف اجلزائر.طريقة التقييم :مراقبة مستمرة  +امتحان
المراجع ( :كتب ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)
عنوان الوحدة  :وحدة تعليم منهجية

المادة :منهجية العلوم القانونية ( فلسفة القانون).
أهداف التعليم:
( ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة ،في ثالثة أسطر على األكثر)

12

المعارف المسبقة المطلوبة :
( وصف تفصيلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم ،سطرين على األكثر)
محتوى المادة:

 احملور األول :أصول القانون ومقاصده . احملور الثاين  :املذاهب الشكلية واملوضوعية واملختلطة. احملور الثالث  :االجتاهات احلديثة للسياسات التشريعية. احملور الرابع  :تفسري القانون . تعريف التفسري . أنواع التفسري :التشريعي  -القضائي  ،الفقهي  ،واإلداري. وسائل التفسري : وسائل التفسري الداخلية . وسائل التفسري اخلارجية .طريقة التقييم :مراقبة مستمرة  +امتحان
المراجع ( :كتب ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)
عنوان الوحدة  :وحدة تعليم استكشافية

المادة :اتريخ النظم
أهداف التعليم:
( ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة  ،في ثالثة أسطر على األكثر)
المعارف المسبقة المطلوبة :
( وصف تفصيلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم ،سطرين على األكثر)
محتوى المادة:

 احملور األول  :املفهوم واألهداف . احملور الثاين :النظم القانونية يف احلضارات القدمية . احملور الثالث :النظم القانونية يف احلضارة اإلسالمية . احملور الرابع :اتريخ القانون اجلزائري .طريقة التقييم :مراقبة مستمرة  +امتحان
المراجع ( :كتب ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)
13

عنوان الوحدة  :وحدة تعليم استكشافية

المادة :جمتمع دويل
أهداف التعليم:
( ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة  ،في ثالثة أسطر على األكثر)
المعارف المسبقة المطلوبة :
( وصف تفصيلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم ،سطرين على األكثر)
محتوى المادة:

 احملور األول  :املفهوم والتطور : احملور الثاين  :أشخاص اجملتمع الدويل : الدولة : السيادة . االعرتاف . احلقوق والواجبات. املنظمات الدولية : املنظمات الدولية العاملية . املنظمات الدولية االقليمية . املنظمات الدولية املتخصصة . احلركات التحررية . الشركات املتعددة اجلنسيات . الفرد.طريقة التقييم:
مراقبة مستمرة  +امتحان
المراجع ( :كتب ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)
عنوان الوحدة  :وحدة تعليم أفقية

المادة :لغة أجنبة  ( 1مصطلحات قانونية ).
أهداف التعليم:
( ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة  ،في ثالثة أسطر على األكثر)
المعارف المسبقة المطلوبة :
( وصف تفصيلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم ،سطرين على األكثر)
محتوى المادة :اختيار نصوص قانونية من املواد املدرسة ابلسداسي األول (فقهية  ،مواد  ،أحكام وقرارات )

وترمجتها .
طريقة التقييم :مراقبة مستمرة  +امتحان
المراجع ( :كتب ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)
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السداسي :الثاني
عنوان الوحدة  :وحدة تعليم أساسية

المادة :مدخل إىل العلوم القانونية (نظرية القانون)
أهداف التعليم:
( ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة  ،في ثالثة أسطر على األكثر)
المعارف المسبقة المطلوبة :
( وصف تفصيلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم ،سطرين على األكثر)
محتوى المادة:

 احملور األول  :مفهوم احلق ( التعريف  ،اخلصائص ،الطبيعة القانونية) . احملور الثاين :أنواع احلق. احملور الثالث  :أركان احلق ( أشخاص احلق  ،حمل احلق ). احملور الرابع  :مصادر احلق (الوقائع ،التصرفات القانونية ). احملور اخلامس :احلماية القانونية للحق . احملور السادس :إثبات احلق. احملور السابع :آاثر احلق. احملور الثامن :انقضاء احلق.طريقة التقييم :مراقبة مستمرة  +امتحان
المراجع ( :كتب ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)
عنوان الوحدة  :وحدة تعليم أساسية

المادة :قانون دستوري (النظم السياسية) .
أهداف التعليم:
( ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة  ،في ثالثة أسطر على األكثر)
المعارف المسبقة المطلوبة :
( وصف تفصيلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم ،سطرين على األكثر)
محتوى المادة:
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-

احملور األول  :تنظيم السلطات الثالث.

-

احملور الثاين :أنواع النظم السياسية املقارنة.

 من حيث رائسة الدولة ( مجهوري  ،ملكية دستورية ). من حيث مشاركة الشعب (دميقراطية مباشرة  ،دميقراطية نيابية  ،دميقراطية شبه مباشرة). من حيث الفصل بني السلطات (نظام برملاين  ،نظام رائسي نظام حكومة اجلمعية ). احملور الثالث :األحزاب السياسية والنظم االنتخابية احملور الرابع :النظام السياسي اجلزائري.طريقة التقييم :مراقبة مستمرة  +امتحان
المراجع ( :كتب ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)
عنوان الوحدة  :وحدة تعليم أساسية

المادة :القانون اإلداري (النشاط اإلداري)
أهداف التعليم:
( ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة  ،في ثالثة أسطر على األكثر)
المعارف المسبقة المطلوبة :
( وصف تفصيلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم ،سطرين على األكثر)
محتوى المادة:

-

احملور األول :املرفق العام
 تعريفه وعناصره أنواع املرافق العامة -املبادئ اليت حتكمه وطرق إدارته

-

احملور الثاين:الضبط اإلداري
 تعريفه وأغراضه وسائله وأنواعه. هيئات الضبط اإلداري. -حدود سلطات الضبط اإلداري.

طريقة التقييم :مراقبة مستمرة  +امتحان
المراجع ( :كتب ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)
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عنوان الوحدة  :وحدة تعليم منهجية

المادة :منهجية العلوم القانونية ( مناهج البحث العلمي).
أهداف التعليم:
( ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة  ،في ثالثة أسطر على األكثر)
المعارف المسبقة المطلوبة :
( وصف تفصيلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم ،سطرين على األكثر)
محتوى المادة:

 احملور األول:مفهوم املناهج وأمهيتها. احملور الثاين:أنواع املناهج. -1الوصفي
 -2التحليلي
 -3االستداليل
 -4االستقرائي
 -5املقارن .....
طريقة التقييم :مراقبة مستمرة  +امتحان
المراجع ( :كتب ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)
عنوان الوحدة  :وحدة تعليم استكشافية

المادة :مدخل إىل الشريعة االسالمية .
أهداف التعليم:
( ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة  ،في ثالثة أسطر على األكثر)
المعارف المسبقة المطلوبة :
( وصف تفصيلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم ،سطرين على األكثر)
محتوى المادة:

 احملور األول  :املفهوم واخلصائص :املفهوم  - :اخلصائص
 الشمول. الوسطية.17

 الرابنية احملور الثاين  :املصادر : املصادر املتفق عليها املختلف فيها. احملور الثالث  :القواعد الفقهية الكربى.طريقة التقييم :مراقبة مستمرة  +امتحان
المراجع ( :كتب ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)
عنوان الوحدة  :وحدة تعليم استكشافية

المادة :اقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد سياسي.
أهداف التعليم:
( ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة  ،في ثالثة أسطر على األكثر)
المعارف المسبقة المطلوبة :
( وصف تفصيلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم ،سطرين على األكثر)
محتوى المادة:

 احملور األول  :تعريف ومضمون االقتصاد السياسي وعالقته ابلعلوم االجتماعية االخرى.-

احملور الثاين  :تطور الفكر االقتصادي ..

 احملور الثالث  :األنظمة االقتصادية وطرق اإلنتاج فيها .-

احملور الرابع  :االقتصاد اإلسالمي .

طريقة التقييم :مراقبة مستمرة  +امتحان
المراجع ( :كتب ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)
عنوان الوحدة  :وحدة تعليم أفقية

المادة :لغة أجنبة  ( 2مصطلحات قانونية ).
أهداف التعليم:
( ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة  ،في ثالثة أسطر على األكثر)
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المعارف المسبقة المطلوبة :
( وصف تفصيلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم ،سطرين على األكثر)

محتوى المادة :اختيار نصوص قانونية من املواد املدرسة ابلسداسي الثاين
طريقة التقييم :مراقبة مستمرة  +امتحان
المراجع ( :كتب ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)
السداسي :الثالث
عنوان الوحدة  :وحدة تعليم أساسية

المادة :القانون املدين (مصادر االلتزامات ).
أهداف التعليم:
( ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة  ،في ثالثة أسطر على األكثر)
المعارف المسبقة المطلوبة :
( وصف تفصيلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم ،سطرين على األكثر)
محتوى المادة:

 احملور األول :مفهوم االلتزام تعريفه خصائصه أنواعه. احملور الثاين :القانون احملو الثالث :العقد: تعريف العقد وتقسيماته. أركان العقد وشروط صحته البطالن والقابلية لالبطال . آاثر العقد. القوة امللزمة للعقد من حيث األشخاص القوة امللزمة للعقد من حيث املوضوع . احنالل العقد. جزاء اإلخالل ابلعقد (املسؤولية العقدية ،الفسخ) . احملور الرابع :اإلرادة املنفردة. احملور اخلامس :الفعل الضار:املسؤولية التقصريية19

 املسؤولية عن الفعل الشخصي. املسؤولية عن فعل الغري مسؤولية املتبوع عن أعمال اتبعه مسؤولية متويل الرقابة املسؤولية عن األشياء احلية واجلامدة. احملور السادس :الفعل النافع : اإلثراء بال سبب الفضالة دفع غري املستحقطريقة التقييم :مراقبة مستمرة  +امتحان
المراجع ( :كتب ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)
عنوان الوحدة  :وحدة تعليم أساسية

المادة :القانون التجاري (األعمال التجاريةـ –التاجر).
أهداف التعليم:
( ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة  ،في ثالثة أسطر على األكثر)
المعارف المسبقة المطلوبة :
( وصف تفصيلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم ،سطرين على األكثر)
محتوى المادة:

 احملور األول  :مفهوم القانون التجاري ومصادره. املفهوم:✓ التعريف.
✓ اخلصائص
✓ النشأة
✓ األسس والنطاق
✓ عالقته ابلقوانني األخرى
 املصادر:✓ األصلية
✓ االحتياطية
20

 احملور الثاين :األعمال التجارية ضوابط وأمهية التمييزبني األعمال املدنية واألعمال التجارية. أنواع األعمااللتجارية:✓ حبسب املوضوع
✓ حبسب الشكل
✓ ابلتبعية.
✓ املختلطة.
 احملور الثالث  :التاجر شروط اكتساب صفة التاجر التزامات التاجر احملور الرابع :احملل التجاري. التعريف الطبيعة القانونية. العناصر املكونة للمحل التجاري.عنوان الوحدة  :وحدة تعليم أساسية

المادة :النظرية العامة للجرمية والعقوبة.
أهداف التعليم:
( ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة  ،في ثالثة أسطر على األكثر)
المعارف المسبقة المطلوبة :
( وصف تفصيلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم ،سطرين على األكثر)
محتوى المادة:

 احملور األول :مفهوم القانون اجلزائي. التعريف ابلقانون اجلزائي خصائص القانون اجلزائي عالقته بغريه من العلوم املساعدة والقوانني املكملة. تطور قانون العقوابت اجلزائري. احملور الثاين  :نظرية اجلرمية . مفهوم اجلرمية تقسيماهتا21

 األركان العامة للجرمية . احملور الثالث :املسؤولية اجلزائية. احملور الرابع :نظرية اجلزاء اجلنائي. التعريف تقسيماته يف القانون اجلزائري . التدابري األمنية . العقوابت البديلة .طريقة التقييم :مراقبة مستمرة  +امتحان
المراجع ( :كتب ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)
عنوان الوحدة  :وحدة تعليمية منهجية

المادة :منهجية العلوم القانونية (تقنيات البحث العلمي .)1
أهداف التعليم:
( ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة  ،في ثالثة أسطر على األكثر)
المعارف المسبقة المطلوبة :
( وصف تفصيلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم ،سطرين على األكثر)
محتوى المادة:

 احملور األول  :مفهوم البحث العلمي وخصائصه وأنواعه احملور الثاين :مراحل إعداد البحث العلمي احملور الثالث  :اجناز البحث العلمي ( قواعد حترير البحث العلمي ).طريقة التقييم :مراقبة مستمرة  +امتحان
المراجع ( :كتب ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)
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عنوان الوحدة :وحدة تعليمية استكشافية

المادة :القانون الدويل العام.
أهداف التعليم:
( ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة  ،في ثالثة أسطر على األكثر)
المعارف المسبقة المطلوبة :
( وصف تفصيلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم ،سطرين على األكثر)
محتوى المادة:

 احملور األول :مفهوم القانون الدويل العام. التعريف النشأة والتطور. فروعه. عالقته ابلقانون الداخلي . أساس إلزامية القاعدة القانونية الدولية احملور الثاين :مصادر القانون الدويل العام املصادر األصلية املصادر االحتياطية. املصادر األخرى. قرارات املنظمات الدولية األعمال املنفردة الصادرة عن الدولة.طريقة التقييم :مراقبة مستمرة  +امتحان
المراجع ( :كتب ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)
عنوان الوحدة  :وحدة تعليم استكشافية

المادة :قانون األسرة ( الزواج والطالق ).
أهداف التعليم:
( ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة  ،في ثالثة أسطر على األكثر)
المعارف المسبقة المطلوبة :
( وصف تفصيلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم ،سطرين على األكثر)
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محتوى المادة:

 احملور األول  :مفهوم قانون األسرة التعريف والتطور مميزات قانون األسرة احملور الثاين :اخلطبة تعريفها الطبيعة القانونية للخطبة آاثر العدول عن اخلطبة احملور الثالث :الزواج. تكوين عقد الزواج آاثر عقد الزواج : احلقوق الزوجية النسب احملور الرابع :احنالل عقد الزواج. صور االحنالل: الطالق ابإلرادة املنفردة التطليق اخللع الطالق ابلرتاضي الفسخ آاثر االحنالل: العدة احلضانةطريقة التقييم :مراقبة مستمرة  +امتحان
المراجع ( :كتب ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)
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عنوان الوحدة :وحدة تعليم أفقية

المادة :لغة أجنبة  ( 3مصطلحات قانونية ).
أهداف التعليم:
( ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة  ،في ثالثة أسطر على األكثر)
المعارف المسبقة المطلوبة :
( وصف تفصيلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم ،سطرين على األكثر)

محتوى المادة :اختيار نصوص ق انونية من املواد املدرسة ابلسداسي الثالث ( فقهية  ،مواد  ،أحكام وقرارات )
وترمجتها
طريقة التقييم :مراقبة مستمرة  +امتحان
المراجع ( :كتب ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)
السداسي :الرابع
عنوان الوحدة  :وحدة تعليم أساسية

المادة :القانون املدين (أحكام االلتزامات ).
أهداف التعليم:
( ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة  ،في ثالثة أسطر على األكثر)
المعارف المسبقة المطلوبة :
( وصف تفصيلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم ،سطرين على األكثر)
محتوى المادة:

 احملور األول :تنفيذ االلتزام. التنفيذ العيين لاللتزام . التنفيذ عن طريق التعويض . احملور الثاين  :أوصاف االلتزام : الشرط واألجل . االلتزام التخيريي .االلتزام البديل . التضامن االجيايب والتضامن السليب. احملور الثالث  :انتقال االلتزام : حوالة احلق . حوالة الدين . احملور الرابع  :انقضاء االلتزام .25

 عنطريقالوفاء . عن طريق ما يعادل الوفاء . انقضاء االلتزام دون الوفاء .طريقة التقييم :مراقبة مستمرة  +امتحان
المراجع ( :كتب ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)
عنوان الوحدة  :وحدة تعليم أساسية

المادة :قانون االجراءات املدنية واالدارية.
أهداف التعليم:
( ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة  ،في ثالثة أسطر على األكثر)
المعارف المسبقة المطلوبة :
( وصف تفصيلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم ،سطرين على األكثر)
محتوى المادة:

 احملور األول  :التنظيم القضائي احملور الثاين  :املبادئ األساسية للتقاضي . احملور الثالث  :نظرية الدعوى القضائية . احملور الرابع :نظرية اخلصومة. احملور اخلامس :نظرية االختصاص . احملور السادس  :طرق الطعن يف األحكام .طريقة التقييم :مراقبة مستمرة  +امتحان
المراجع ( :كتب ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)
عنوان الوحدة :وحدة تعليم أساسية

المادة :قانون اإلجراءات اجلزائية.
أهداف التعليم:
( ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة  ،في ثالثة أسطر على األكثر)
المعارف المسبقة المطلوبة :
( وصف تفصيلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم ،سطرين على األكثر)
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محتوى المادة:

 احملور االول  :املفهوم : التعريف واألهداف . اخلصائص عالقة قانون اإلجراءات اجلزائية بقانون العقوابت والعلوم اجلنائية املساعدة . احملور الثاين  :الدعوى العمومية: ماهيتها حتريكها والقيود الواردة عليه. مباشرهتا احملور الثالث  :مراحل سري الدعوى العمومية : التحرايت االولية . التحقيق القضائي . احملاكمة . احملور الرابع  :االحكام اجلزائية : طبيعتها آاثرها تنفيذها طرق الطعن فيها احملور اخلامس :رد االعتبار : القانوين القضائي .طريقة التقييم :مراقبة مستمرة  +امتحان
المراجع ( :كتب ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)
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عنوان الوحدة :وحدة تعليم منهجية

المادة :منهجية العلوم القانونية ( تقنيات البحث العلمي .)2
أهداف التعليم:
( ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة  ،في ثالثة أسطر على األكثر)
المعارف المسبقة المطلوبة :
( وصف تفصيلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم ،سطرين على األكثر)
محتوى المادة:

 احملور األول  :تقنيات حتليل نص والتعليق على القرارات واألحكام القضائية وتقدمي االستشارة . احملور الثاين  :صياغة مذكرة استخالصية . احملور الثالث  :التحرير اإلداري .طريقة التقييم :مراقبة مستمرة  +امتحان
المراجع ( :كتب ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)
عنوان الوحدة  :وحدة تعليم استكشافية

المادة :حقوق اإلنسان.
أهداف التعليم:
( ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة  ،في ثالثة أسطر على األكثر)
المعارف المسبقة المطلوبة :
( وصف تفصيلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم ،سطرين على األكثر)
محتوى المادة:

 احملور األول  :املفهوم والتطور والتصنيفات واخلصائص. احملور الثاين :مصادر وواثئق حقوق اإلنسان يف القوانني الوطنية واملواثيق الدولية . احملور الثالث  :آليات محاية حقوق اإلنسان : الوطنية الدوليةطريقة التقييم :مراقبة مستمرة  +امتحان
المراجع ( :كتب ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)
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عنوان الوحدة :وحدة تعليم استكشافية

المادة :قانون العمل .
أهداف التعليم:
( ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة  ،في ثالثة أسطر على األكثر)
المعارف المسبقة المطلوبة :
( وصف تفصيلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم ،سطرين على األكثر)
محتوى المادة:

 احملور األول  :مفهوم ومصادر قانون العمل : املفهوم: التعريف النشاة والتطور . عالقته ابلقوانني االخرى . املصادر : االتفاقية القانونية احملور الثاين  :عالقات العمل الفردية : التعريف واالنواع ابرام عقد العمل آاثر عقد العمل التنظيم القانوين لعقد العمل انتهاء عالقة العمل الفردية . تسوية منازعات العمل الفردية احملور الثالث  :عالقات العمل اجلماعية: املفهوم والنطاق حمتوى االتفاقيات اجلماعية . ممارسة احلق النقايب . تسوية منازعات العمل اجلماعيةطريقة التقييم :مراقبة مستمرة  +امتحان
المراجع ( :كتب ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)
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عنوان الوحدة  :وحدة تعليم أفقية

المادة :لغة أجنبة ( مصطلحات قانونية ).
أهداف التعليم:
( ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة  ،في ثالثة أسطر على األكثر)
المعارف المسبقة المطلوبة :
( وصف تفصيلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم ،سطرين على األكثر)
محتوى المادة:

اختيار نصوص قانونية من املواد املدرسة ابلسداسي الرابع ( فقهية  ،مواد  ،أحكام وقرارات ) وترمجتها .
طريقة التقييم :مراقبة مستمرة  +امتحان
المراجع ( :كتب ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)

السداسي :الخامس
عنوان الوحدة :وحدات التعليم األساسية
المادة :القرارات والعقود اإلدارية
أهداف التعليم :تمكين الطالب من دراسةة القررارات والعقرود اإلداريرة الارادرع رإل اإلدارات العيو يرة
في إطار القيام بالنشاط اإلداري
المعارف المسبقة المطلوبة :القانون االداري

محتوى المادة :فهوم القرار اإلداري( :التعريف – األنواع -تيييزه إل غيره)
 إ داد القرار اإلداري( :العناصر اليوضو ية) النظام القانوني للقرار اإلداري( :نفاذ القرار -تنفيذ القرار – نهاية القرار اإلداري)-

فهوم العقد اإلداري( :التعريف – األنواع – عيار تحديد العقد اإلداري)

 النظام القانوني للعقد اإلداري( :كيفية إبرام العقد – تنفيذ العقد – نهاية العقد اإلداري)طريقة التقييم :امتحان  +متواصل
المراجع( :كتب ومطبوعات ،مواقع انترنت ،إلخ)

السداسي :الخامس :عنوان الوحدة :وحدات التعليم األساسية :المادة :الوظيفة العا ة
أهداف التعليم :تمكين الطالب من دراسة النظام القانوني الذي يحكم الوظيفة العامة السيما حقوق وواجبات
الموظف العام
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المعارف المسبقة المطلوبة :القانون االداري -قانون العمل
محتوى المادة :فهوم الوظيفة العا ة( :أنظية الوظيفة العا ة -طبيعة العالقة بيإل اليوظف والدولة-

-

اادر الوظيفة العا ة)
الحياع اليهنية في الوظيفة العا ة( :الدخول في الوظيفة العا ة)
حقوق وواجبات اليوظف
النظام التأديبي لليوظف العام
نهاية اليسار اليهني لليوظف

طريقة التقييم :امتحان  +متواصل
المراجع ( :كتب ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)
السداسي :الخامس

عنوان الوحدة  :وحدات التعليم األساسية
المادة :قانون العالقات الدولية
أهداف التعليم:
تمكين الطالب من دراسة العالقات الدولية من خالل معرفة أساس قيام العالقات الدبلوماسية و تطبيقاتها
المعارف المسبقة المطلوبة :
المجتمع الدولي – القانون الدولي العام
محتوى المادة:

العالقات الدبلو اسية:
 التطور التاريخي للعالقات الدبلو اسية الوظائف الدبلو اسية أنواع اليهام الدبلو اسية تطبيقات العالقات الدولية لى اليجاالت الدولية( :اليجال البري  -اليجال الجوي  -اليجالالبحري)
طريقة التقييم :امتحان  +متواصل
المراجع ( :كتب ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)
السداسي :الخامس
عنوان الوحدة  :وحدات التعليم الينهجية
المادة :قارنة األنظية القانونية
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أهداف التعليم :تمكين الطالب من التعرف على النظم القانونية المقارنة ومقارنتها بالنظم القانونية المطبقة في
الجزائر ومدى تعايشها
المعارف المسبقة المطلوبة :المدخل للعلوم القانونية – تاريخ النظم القانونية.
محتوى المادة :النظام القانوني الالتيني( :الياادر واليناهج).

 النظام القانوني األنجلوسكسونية( :الياادر واليناهج). النظام القانوني الجر اني( :الياادر واليناهج).طريقة التقييم :امتحان نهائي  +متواصل
المراجع ( :كتب ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)
السداسي :الخامس

عنوان الوحدة  :وحدات التعليم االستكشافية
المادة :قانون البيئة والتنيية اليستدا ة
أهداف التعليم:
تمكين الطالب من الحصول على معارف قانونية حول التشريع البيئي و مظاهر الحماية القانونية للبيئة في إطار
التنمية المستدامة على المستوى الوطني و على المستوى الدولي
المعارف المسبقة المطلوبة  :القانون االداري -القانون الدولي
محتوى المادة:

-

فهوم البيئة والتنيية اليستدا ة

 أنواع قوانيإل البيئة اإلطار القانوني للبيئة في التشريع الجزائري اليفهوم القانوني للتلوثطريقة التقييم :امتحان  +متواصل
المراجع ( :كتب ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)
السداسي :الخامس

عنوان الوحدة  :وحدات التعليم االستكشافية
المادة :القانون الدولي اإلنساني
أهداف التعليم :تمكين الطالب من التعرف على مفهوم القانون الدولي اإلنساني ،نشأته و تطوره و
جاالته
المعارف المسبقة المطلوبة  :القانون الدولي العام
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محتوى المادة :ظهوره وتطوره
-

جاالته وآفاقه

طريقة التقييم :امتحان  +متواصل
المراجع ( :كتب ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)
السداسي :الخامس

عنوان الوحدة  :وحدات التعليم االستكشافية
المادة :اليالية العا ة
أهداف التعليم:

تمكين الطالب من دراسة النظرية العا ة للييزانية و كيفية إ دادها و تنفيذها و أهم واردها و
الرقابة ليها.
المعارف المسبقة المطلوبة :القانون االداري

محتوى المادة :النظرية العا ة للييزانية
-

ضيون الييزانية( :اإل داد والتنفيذ)
النظرية العا ة لليوارد

 الضريبة والقرض العامطريقة التقييم :امتحان  +متواصل
المراجع ( :كتب ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ
السداسي :الخامس

عنوان الوحدة  :وحدات التعليم األفقية
المادة :لغة أجنبية.
أهداف التعليم :تمكين الطالب من التحكم في المصطلحات القانونية باللغة األجنبية
المعارف المسبقة المطلوبة  :المصطلحات القانونية
محتوى المادة :يحدد محتواه من قبل فريق ميدان التكوين
طريقة التقييم :امتحان نهائي
المراجع ( :كتب ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)
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السداسي :السادس

عنوان الوحدة  :وحدات التعليم األساسية
المادة :اليناز ات اإلدارية
أهداف التعليم:
تمكين الطالب من دراسة إجراءات رفع الدعاوى اإلدارية و سيرها و األحكام القضائية الصادرة في ذلك و
طرق الطعن فيها .
المعارف المسبقة المطلوبة :
القانون اإلداري -القرارات و العقود اإلدارية
محتوى المادة:

-

فهوم بدأ اليشرو ية

-

فهوم اليناز ة اإلدارية( :التعريف واألنواع)

 د وى تجاوز السلطة( :د وى اإللغاء)( :خاائص الد وى – شروط قبولالد وى -أوجه اإللغاء -اآلثار اليترتبة لى د وى اإللغاء)
 د وى التعويض( :اليبادئ العا ة – شروط قبول الد وى – أساس اليسؤولية-إصالح الضرر)
طريقة التقييم :امتحان  +متواصل
المراجع ( :كتب ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)
السداسي :السادس

عنوان الوحدة  :وحدات التعليم األساسية
المادة :القانون االقتاادي العام
أهداف التعليم:

تمكين الطالب من معرفة مفهوم القانون العام االقتاادي وأهييته و جاالته.
المعارف المسبقة المطلوبة  :القانون االداري
محتوى المادة:

 اليفهوم والياادر( :اليبادئ)34

 القطاع العام واليؤسسات االقتاادية العا ة( :اليفهوم ،التنظيم والتسيير)-

جاالت القانون العام االقتاادي( :النشاط اليالي والنشاط االقتاادي)

طريقة التقييم :امتحان  +متواصل
المراجع ( :كتب ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)
السداسي :السادس

عنوان الوحدة  :وحدات التعليم األساسية :المادة :الحريات العا ة
أهداف التعليم :تمكين الطالب من دراسة الحريات العامة و أنواعها و الحماية القانونية المقررة لها
المعارف المسبقة المطلوبة  :القانون الدستوري -القانون االداري -حقوق االنسان
محتوى المادة:

 التعريف والتحديد النظام القانوني للحريات العا ة أنواع الحريات العا ة حياية الحريات العا ة( :الداخلية والدولية)طريقة التقييم :امتحان  +متواصل
المراجع ( :كتب ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)
السداسي :السادس

عنوان الوحدة  :وحدات التعليم الينهجية
المادة :لتقى
أهداف التعليم :تمكين الطالب من التحكم في قواعد البحث العلمي في العلوم القانونية.
المعارف المسبقة المطلوبة  :منهجية البحث العلمي

محتوى المادة :تحدد اليواضيع إل طرف فريق يدان التكويإل .
طريقة التقييم :متواصل
المراجع ( :كتب ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)
السداسي :السادس

عنوان الوحدة  :وحدات التعليم االستكشافية
35

المادة :قانون كافحة الفساد
أهداف التعليم :تمكين الطالب من دراسة جرائم الفساد و األحكام الموضوعية و اإلجرائية المتعلقة بها.
المعارف المسبقة المطلوبة  :القانون الجنائي العام – االجراءات الجزائية
محتوى المادة:

 السياسة الوقائية األحكام الجزائية التعاون الدولي في جال كافحة الفسادطريقة التقييم :امتحان  +متواصل
المراجع ( :كتب ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)
السداسي :السادس

عنوان الوحدة  :وحدات التعليم االستكشافية
المادة :القانون والقضاء الدولي الجنائي
أهداف التعليم :تمكين الطالب من دراسة القانون والقضاء الدولي الجنائي ،ظهوره و تطوره و هيئات
القضاء الجنائي الدولي.
المعارف المسبقة المطلوبة  :القانون الدولي -القانون الجنائي
محتوى المادة:

 ظهور القضاء الدولي الجنائي وتطوره الجهات القضائية الجنائية الدولية االختااص واإلجراءات( :نظام رو ا نيوذجا)طريقة التقييم :امتحان  +متواصل
المراجع ( :كتب ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)

السداسي :السادس

عنوان الوحدة  :وحدات التعليم االستكشافية
المادة :اليلكية الفكرية
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أهداف التعليم:
تمكين الطالب من دراسة حقوق الملكية الفكرية و الحماية القانونية المقررة لها
المعارف المسبقة المطلوبة :
المدخل للعلوم القانونية -القانون الجنائي العام.
محتوى المادة:

-

فهوم اليلكية الفكرية( :التعريف والياادر)

 حقوق اليؤلف والحقوق اليجاورع اليلكية الانا ية. الحياية القانونية لليلكية الفكرية.طريقة التقييم :امتحان  +متواصل
المراجع ( :كتب ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)
السداسي :السادس

عنوان الوحدة  :وحدات التعليم األفقية
المادة :لغة أجنبية
أهداف التعليم:
تمكين الطالب من التحكم في المصطلحات القانونية .
المعارف المسبقة المطلوبة :
القانون االداري -دولي ....

محتوى المادة :تدريس قياس في القانون الخاص باللغة األجنبية
طريقة التقييم :امتحان  +متواصل
المراجع ( :كتب ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)
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